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aGOS.	 Mes d'ametlles, de calor .... i de Festa.
Les Festes de la Mare de Deu d'Agost. femps de

bulla
Els al.lots que en bquest temps no tenen Escola,

ens alegren els nostres carrers amb les seves ria-
Iles i els seus Jocs.
Molta gent espera a mrtjan Agost, a an sortir de

vespre amb els amics irns altes bores de la nit, no
sera gens estrany.

Pero aixl mateix, n'hi ha d'altres, tant a Puig-
punyent com a Galilea que durant mesos s'han anat
preocupant, ient feina a vegades amb alegries
d'altres amb disguts. Pero que segueixen I seguei-
xen perque les nostres Festes puguin ser una reali-
tat, intentant que siguin un poc més agradables,
populars 1 participatives.

GALATZo no pot mes que dir.a totes aquestes per-
sones que s'otereixen de Iranc al servei de tot el
poble anb la tinalitat de que les Festes puguin ser
possibles norés ens queda dir, devers   GRA(-AES.

La portada d aquest mes

AQUE31A ÉS UNA FANtLIA MOLT ORIG1NAL

QUE ES VA PASSEJAR PELS NOSTRES CARRERS

EL DIA DE LA FESIA DE Fi DE CUR3.

Ga•atzó -
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ASSISTÈNCIA SOCIAL. •
Com a complement de l'acord del Ple

de dia 13 de juny (vegeu Galatzó n2 23),

informaM que des de dia 1 de juliol

l'Assistenta Social D2 Carme Guillem, ha

començat a organitzar el servei. El seu

horari de visita és dimarts i divendres

dg les 9 a les 11 del matí a l'Ajuntament.

;esta de la seva jornada de feina està

dedicada a recollir dades per al

coneixement de la problemàtica que en

aquesta àrea hi ha al municipi,

NORMES ESTÈTIQUES.
Al	 Ple	 del	 dia	 11	 de juliol

l'Ajuntament	 aprovà	 les	 següents

•condicions	 estètiques que	 hauran de

complir les construccions:

12.- Els colors permesos per a les

parets exteriors són entre el blanc

Farena; i el verd, marró i natural per a

la fusteria exterior.

22.- Les persianes i fenestres seran

de fusta a l'estil mallorquí. No es permet

cap altre tipus de portam visibles des de

l'exterior amb les finestres obertes.

Totes les portes seran també de fusta.

32.- Les cobertes seran de teula

corba tipus nàrab" a un mínim de un 80%

de la superfície. Si cal, la resta serà de

rajoles de gerrer. No es permet l'ús de

fibrocimient (tipus uralita) a les

cobertes i canals.

42.- Les terrasses de reculada sense

Jardins estaran pavimentades amb rajoles

de gerrer o enllosades de pedra.

5.- Es recomana folrar les façanes

Sòcols,	 cornises,	 balcons,	 miradors,

enmarcaments de portes i finestres, amb•

pedra tipus Binissalem o marès tipus

Porreres, i possar les canals de zinc.-

62.- Ne es permeten els folres vists

des de l'exterior de rajoles i de marbre

polit.

72.- Les baranes de les terrasses i

balcons i escales exteriors seran de ferro

o de fosa d'alumini (tipus fumasa), de

fusta o de balaustrada de marès (tipus

Porreres) o de gerrer. No s'autoritzen

baranes

CARRERONS.
Durant els mesos d'abril i naig

l'Ajuntament ha mantingut conversacions

amb els veïnats dels diferents carrerons

de Puigpunyent que per a les Seves

característiques no se sabia amb exactitud

si calia considerar-los com a públics o

com a privats.

El resultat d'aquestes gestions és

que cal considerar com a públics a un

petit grup de carrerons que relacionam a

continuació, declarant el caràcter privat

o, privatiu dels respectius veïnats, de

tots els altres:

SA TENASSA,

Carreró que parteix del carrer del

Serral fins a la propietat de D2 Maria

Ribot Ripoll.

Carreró que parteix del carrer des

Trast fins a la propietat de D2 Angela

Schimith,

Carreró que parteix del carrer des

Sol fins a la propietat de D. Nofre

Ginard.

CASA de la VILA:
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Sant Joan ha significat semPre per
els menorquins, una festa lligada a
un dels més bells animals doméstics:
el cavall.
Aquí a Mellorca, i concretament a

Puigpunyent, Sant Joan és signe de
nit mégica l de foc i de llegendes.
Per aix6, dia 24 de juny, es va vo
ler celebrar aqueixa nit tan entra-
nyable.
Els foguerons foren els primers que
van deixar—se veure oer la Plaça de
la Casa de la Vila. Uns foguerons on
tothom va poder torrar la seva sobra
ssada fins que ens ho va deixar-fer -

el Gruo Estudi Zero, que va actuar
desorés de que el nostre batle de—
clars a Puigpunyent municipi desnu
clearitzat, desmilitaritzat i muni-
cipi de Pau.

Un sector del públic va criticar
actuació del Grup Estudi Zero, une
pectacle titulat "los xapucerosu l

que va resultar esser una
par?)dia del que podrien esser uns.
firers molt peculiars.
Del que ningú es va poder queixa.

se , van esser els focs que van c
trolar aquests actors: un espectacl:;
lar espectacle pirotécnic emb foc;
artificials, trons i fum.
Per acabar la vetlada, la celebra-

ci6 d'una nit tan mégica com és la
de Sant Joan, l'orquestra "Dunas"-
ens va fer moure la cnrcassn al só
de rocks i cançons mogudes. Per els
més "carrozas" no van faltar les m

,	 -lodies roméntiques i els folklòric
pas—dobles.

FONTANERIAYCERRAJERIA

	GOMIS 	

ANTONIO GOMIS CALDENTEY

Ctra. ,Nova de Estellenchs, 16

PUIGPUNYENT    
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Volem	 destacar	 alguns	 fragments
del discurs que pronuncià el batle
la nit de San Joan amb motiu de la
recent declaració de Puigpunyent
desnuclearitzat,	 desmilitaritzat

	

de	 pau:
	11és	 veritat	 q u e

actualment	 no	 existeix	 cap	 amenaça
inminent dinstal.lació	 d e
centrals	 nuclears	 aqui,	 peró	 amb
la	 postura	 presa	 volem	 deixar	 ben
clar	 el	 nostre	 testimoni.
Especialment	 en	 aquests	 temps	 que
vivím,	 en	 els	 que	 els	 valors
tradicionals	 van	 perdent
actualitat,	 és	 necessari	 posar
fites	 que	 enmarquin	 de	 forma
global	 i	 generalitzada	 el	 camí	 a
seguir	 i	 és ,indubtable	 que,	 una	 de
les	 fites	 necessàries	 per	 no	 perdre	 el	 nord,	 és	 la	 pau	 i	 per
fer-la	 possible	 ens	 hem	 de	 comprometre	 amb	 accions	 com
aquestes.No	 es	 pot	 restar	 impassible	 argumentant	 que	 són
questions	 de	 estatal,	 fora	 del	 nostre	 àmbit	 d'actuació,
i	 després	 lamentar-nos	 quan	 ja	 sigui massa	 tard."
	 "la	 gran	 responsabilitat	 que	 tenim	 és	 no	 contribuir	 a

la	 destrucció	 de	 l'entorn, . és	 deixar	 als	 nostres	 fills	 un	 poble
amb	 més	 comoditats,	 però	 sobretot	 un	 poble	 on	 encara	 sigui
possible	 contemplar	 les	 alzines	 centenàries,	 sentir	 la	 flaire
dels	 pins	 i i a dels	 boscs,	 on	 la	 gent	 estigui	 prou	 sensibilitzada
de la importincia de la natura per a la vida de les persones."
	 "no	 penseu	 que	 no	 creim	 amb	 el	 progrés,	 sino	 tot	 el•

contrari,	 estèm	 per	 l'autèntic	 progrés	 que	 protegeix	 la	 vida	 i
les	 seves	 condicions	 naturals,	 i	 per	 això,	 humilment	 i	 sense
massa	 renou,	 volem	 ser	 davant	 tot	 un	 municipi	 de	 pau."

/4/ totseis
B A S E S :	 El grup Novetat de Soller

organitza un CORCURS DE POESIA
Podeu	 trobar-les a	 ca

per tant, tothom a córrer
Na Xesca Ramon.

a fer una obra de maravella.

Si ti te vols presentar

a ca Na Xesaca tindras les bases.

Apa !!.	 Fe via ja

ens.estalviam altres Irases.

-~ft:	

CiPETERIA-RESTAIIIIANT

ES PONT

k TrivissIs 2 - T. 11 4031
PUHIPIJOYE)IT
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NOTÍCIES LOCALS

TERCERA	 EDAT.1

	

L'Associació	 de	 ia	 Tercera	 Edat
de	 Purgpunyent	 és	 notícia	 constant
per	 la	 continuada	 programació
d'activitats,totes	 molt	 b en
acollides	 per	 la	 majoria	 dels	 seus
membres,i	 que	 han, comptat	 sempre
amb	 una	 organització	 encomiable.

El	 passat	 dia	 26	 de	 Juny	 feren
una	 EXCURSIO	 A	 CABRERA	 ,prevista
inicialment	 per	 dia	 23	 de	 Juny	 i
suspesa	 a	 causa	 del	 mal	 temps,que
va	 permetre	 a	 molts	 dels
excursionistes	 posar	 peu	 per
primera	 vegada	 sobre	 aquesta	 illa
,	 conèixer	 el	 seu	 arxipèlag.
Partiren	 amb	 la	 'Debarivi'de	 la
Colonia	 de	 Sant	 Jordi	 i
enrevoltaren	 Cabrera	 visitant	 la
Cova	 Blava	 arribant	 després	 al
port	 per	 descansar	 i.	 dinar	 d'un
bon	 arrog	 a	 la	 Casa	 des	 Pagès.Tots
tornaren	 contents	 d'aquesta
experiència	 i	 en	 guarden	 un	 bon
record.

Amb	 motiu	 de	 la	 celebraciò	 del
segon	 aniversari	 de	 la	 fundació	 de
l'Associació	 a	 Puigpunyent	 va
tenir	 lloc	 una	 xerrada	 i	 refresc
per	 a	 tots	 els	 socis	 a	 'Es	 Pla	 de
sa	 Sinia'.A1	 mateix	 acte	 es	 va
procedir	 a	 la	 renovació	 de	 la
Junta	 Directiva,dimitint	 dels	 seus
càrrecs	 el	 president	 D.	 Francesc
Llinas	 Morey	 i	 el	 tresorer	 D.
Salvador	 Martas	 Romero.La	 nova
Junta	 Directiva	 constituida	 en
aquest	 acte	 tindrà	 com	 a	 president
a	 D.	 Nofre	 Martorell	 Nicolau.

La	 Tercera	 Edat	 te	 previst

organitzar,	 amb	 la	 col.laboració
de	 la	 Conselleria	 d'Educació	 i

Cultura ' del	 Govern	 Balear - i	 de

l'Ajuntament	 de	 Puigpunyent,	 una

exposició	 d'objectes	 antics	 i	 de

treballs	 de	 ganxet,	 punt

mallorquí,	 etc..Aquesta	 mostra
etnològica	 coincidirà	 amb	 la

celebració	 de	 les	 Festes	 Patronals
i	 romandrà	 exposada	 a	 la	 Casa	 de

la Vila.

J a	 és	 tradició	 el	 sopar	 qui
ada	 any	 organitza	 Galatzó	 er

honor	 de	 tots	 els	 seui
col.laboradors.	 Constitueix	 uní
gratificació	 simbòlica	 per	 a	 tot:
aquells	 que,	 amb	 les	 seves
aportacions,	 fan	 possible	 que	 la
revista	 surti	 puntualment	 cacha
mes.E1	 sopar	 d'enguany	 s'hc.
celebrat	 el	 primer	 diumenge	 de
Juliol	 als	 jardins	 de	 darrera	 Es
Racó.A	 entrada	 de	 fosca	 es
reuniren	 uns	 seixanta	 convidats
que	 consumiren	 en	 ben poc	 temps la
carn	 que	 havia	 tardat	 devers	 cinc
hores	 en	 torrar-se.Encara	 no	 es
sap	 la	 fórmula	 emprada	 per	 a
preparar	 la	 sangria	 però	 si	 que	 es

constataren	 els	 seus	 espectaculars

efectes.En	 resum,	 una	 simpàtica	 i

divertida	 festa	 que	 es	 perlIongà

fins	 passada	 la	 mitjanit.

S'horabaixa,entre
foc	 per	 a	 torrar
fela	 estar	 de	 res

_

A	 destacar	 la	 bona	 organització

millor	 ambient	 del	 sopar.

es	 Sol	 i	 es
sa	 carn,	 no

devers	 es	 jardí.
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I FLORS 	 DES	 SALT. I

El	 passat	 26	 de	 Juny
, Agrupació	 Flors	 des	 Salt	 va

organitzar	 una	 excursió	 a	 la	 vila
le	 Lloret	 per	 a	 assistir	 a	 una
trobado	 le	 grups	 de	 ban	 de	 bot.La
diada	 s'organitzà	 com	 a	 contrapunt

la	 que	 es	 va	 celebrar	 fa	 un
paren	 de	 mesos	 a	 Sa	 Teulera	 de
Son	 F orteza. Nombrosos	 amics
famiha.'s	 acompanyaren	 als	 membres
de	 Flors	 des	 Salt	 en	 aquesta
jornada	 de	 bufla	 dansa.

R	 principi	 de	 Juliol	 un	 equip

de	 la	 TV	 Balear	 ens	 visitava,EI

motiu	 era	 la	 gravacrò	 d'un

reportatge	 sobre	 Flors	 des

Salt.S'elegi	 com	 a	 escenari	 de

l'actuació	 el	 més	 adient,	 que	 és

precisament	 el	 que	 dóna	 nom	 al

grup:	 Es	 Salt	 de	 Son	 Fortesa	 i	 la

clastra	 de	 les	 cases	 d'aquesta

antiga	 possessió.Dimarts,	 12	 de

Juliol	 vàrem	 tenir	 el	 gust	 de

seguir	 una	 part	 de	 l'actuació	 dins

el	 programa	 que	 presenta	 en	 Xisco

Busquets	 dins	 la	 programació

balear	 que	 s'emet	 a	 migdia.

	

NOTA.	 1111

	

Galútzó	 es	 compromet	 a	 publicar
les	 'Cartes	 al	 Director'rebudes	 a •

la	 redacció	 abans	 del	 segon

dissabte	 de	 cada	 mes,dins	 la
mes.La

•liespai
impedeix

rebudes	 després	 del	 segon	 dissabte

de	 cada	 mes.Les	 cartes	 es	 poden
entregar	 al	 Director	 de	 la	 revista
o a qualsevol	 dels	 membres	 del	 seu
Consell	 de	 Redacció.Reiteram	 la

nostra	 vocació	 de	 servici	 com	 a
vehicle	 de	 comunicació	 de	 les

de	 tots	 els	 subscriptors
públic	 en	 general.

revista
	

del	 pròxim
necessitat
	

de	 planificar
d'aquesta
	

publicació	 ens
de	 garantir	 la	 publicació
segúent	 número	 de	 les

•e-en	 el	 opinions
•

cartes	 i	 del

NOTES DE SOCIETAT.

-En Josep Bordoy Moragues es va casar el 28 de Maig amb N'Engracia Gela-
bert Ferrer.
-En Bartomeu Bordoy Moragues, per no ser menys que el seu gerna, ho va ier
amb Na M	 ngels Salamanca Palmer, el dia 18 per 3 del mes de juny.

Enhorabona a les dues parelles.

NECROLOGIA

El passat dia 16 de Jullol va morir Na Caterina Carbonell Roselló, cone-
guda entre noltros con " Na Caterina Ferrereta ". quan contava 64 anys
d'edat.

En	 1 A VPVP111.
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Jones . ja tornan a esser aqu:
no iarem aquesta vegada per - xe-

ra-ar-vos, per ter-vos una petita an-
ticipacio damunt ses iestes d'en-
guany , per aixo hen volgut anar a
esbrinar-ho aCAR CARLES on En Vicenç
Martorell Eonet, President de la Co-
missió de iestes des de ia set anys
1 " lestero " des de ta trenta-tues
anys. hi viu

ENTREVIS1A

Que tai aniran ses iestes d'en
s-uany

aé. si no plou tot anira be

estera de paperines es poble

De paperines	 Bé, anam bé, n'hi
naura 6 o T mil metres de paperines,
arta em queda un bon teix perqué he
de ler els dels contrares que son
500 m. llavors els dels carrer que
son OüO m. 1 ho tenc preparat per
tallar-ho .En raig 200 m. cada dia
pero ; tot distreu ! En l'hivern a-
•segut davant es toquet tira, tira,
3 Cl 4 hores cada dia . Aixo es reina
d'un " brusquer " com Jo . Hira de
coarrins n'he iet tres-mil i pico
llavors tallar-los, entilar-los, per
passar en el centre de sa plaça .

; Bon Jesus ! perqué paperin con
• iX	 que possen a Puigpunyent a en

GALILEA

L.

•"' ,113~
J .

P

- ,

als altres pobles, res,lo que ves-
teix i te ta alegria es veure un
detall que no els veus enlloc , que
te ia qanes de mirar-ho , que veus
que hi ha gust 1 est A fet 1 t'anima
sa iesta .

Despres de vos , veis qualqú que
continui la vostra feina ?

;Bon Jesus! Jo no veig ningu que
se'n pugui cuidar , per que... és
molt bo de dir, pero s'ha de fer,
per jo ses testes comencen a esser
pesades'pero encara m'atecta mes es
disgust que puc tenir que es sacrl-
rici que em pugui ter .

Mem, que em podeu adelantar 1111

poc com seran les iestes ?

Fins d'aqui a uns dies no farem
el programa. Hes o nanco no ens po-
dem extralimitar , pero senpre hi
haufà s'embutar, carreres, concurs
d'estels - ,t1r al plat, Jinkama, co-
media , folklore de Puigpunyent que
també venen, en fi, mos pensam om-
plir un bon programa .

Qué hi haurà de nou ?

Enguany volen canviar els piro-
tècnics dels tocs 1 millorar-los
Ja que aqui es un bon lloc preciós
saps .Però ara em d'anar a xerrar
amb el nou propietari, perquè abans
teniem permis , pero ara és d'un
altre ano , i si ell mos digués que
no,mirariem de fer-ho dins ses nos-
tres mariades, peró Ja seria un poc

Ì;	 s; . . ... 	 •
1	 &	 .4,..0i,

t	 •••11. tt.P,	 :11. ,4« ,,r• No
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més baixet .
Pero enguany lo que em ta por és

tota l'herba tan abundant, l'any pa-
ssal rixel, vengueren dos bombers
un en el camió 1 l'altre a la man-
guera 1 que pot fer	 Han de venir 4
homes, Jo les diré: " si no feis mes
assistenCia, no importa que vengueu.

1ot aixo reporta uns gastos, Com
vos ho teis

Amb aixa ja es lo mes delicat
perqué, mos n'anam a uli pressupost
molt eievat i no ho se com anira
s'asssunpte,mos n'anam a
i pico de puesspost , i tot aixo
surt del Patronat, l'Ajuntament, sa
Caixa "Sa Nostra" , donatius parti-
lars Í. les entrades , perque per e-
xemple noltros tenin que tothon es
contrare 1 le gent que ve si ha de
de pagar entrades ha d'esser de
Puigpunyent i aixo , m'entens i si
fas 70 mil pts. Ja te pots conside-
rar ben redasatistet, d'entrades de
taquilla el promedi és entre 40 o
50 mil pts. pero amb aixo crec que
més o menys cobriren els gastos en-
cara que els doblers a vegades són
massa Justs noltros vàrem haver
d'afluixar un poc , voliem pegar un
poc fort pero vàrem dir :ca..honbre

Noltros hem de partir amb els
mateixos doblers que més o manco
pensam treure. Que duim sort bé,que
no em duim , " amigo si mos costa
mil duros perhom els pagan i s'ha
acabat, pera noltros teim Iesta per
allo de dir: "Anem a ter testa"1...
menos mal del grup XINGONERA que

con •que són de sa Comissió tot vc
tot i aixo ens aluda molt. Pero tot
depen del bon temps si no n'hi ha
morts tots.

teniu gent que vos ajuda

Si , a sa Comissió de Festes he
trobat uns elements tan bons , tan
contiats que els pots dir: "està tu
a sa taquilla" 1 saps que no et fo-
tran un duro , perque el control de
ses entrades es molt elàstic , pero
Jo no pas gens de pena .

Després sempre hi ha donatius
de individus que son confrares
que quan ve sa festa et diuen vet
aqui mil duros i així no pots po-
ssar les entrades a 1500 pts. , en-
guany seran a 500 i 700 pts. , per-
que la gent pugui pagar-les , pero
lo que volem és que tot es poble
sigui " socio " Ja que enguany és
l'any de més confrares 348 i són de
per tot c Palma, Establiments, Puig-
punyent ) dins un poble en tan sols
un centenar d'habitants i estam
molt contents d'aixo , i si qualse-
vol esser confrare es pot dirigir
a mi o en Joan Grosseta, en ii,tins
dia I de Setembre tenim oberta la
pota als confrares

feniu res més a dir ?

Sí , jo fa dos anys , que no ho
he dit,ni inporta dir-ho. Hi va ha-
ver un home de Galilea que vuit
dies abans de ses Festes hen va
" Com van ses Festes ? "i Jo vaig
dir bé , anam bé , però no ho sé si
tenim un poc de brusca com mos ani-
rà per que nos n'anam molt amunt.fio
te preocupis , em contestà , si hi

ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS
Y TAPAS VARIADAS

PLAZA PIO XII
TEL. 61 41 98
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CADCA DE BALEARS
"SA NOSTRA"1 SANCISTI"

„ialatzó

guanyau la gananclaes vosIrc, .
hi ha perdues van a conpte meu
era un home d'aqui i alxn no es
troba enlloc de Mallorca

Ens despedirem desitjant sorT
per ses Festes , sobre tot amb là
meteorologia, despres d'aquesta xe-
rrada on En Viceuç ” Carles "recal-
ca el seu esperit d'unio àmb el po-
ole veinat,i recordau si voleu ier-
-vos confrare dirigiu-vos a En Vi-
cenç o a N'En Joan Grosseta o a
n'es carter abans de dia 1-9-88

*ft**************1******************

NECROLOGIA

Oal

t*******114*******************141114*

recordar la mort de:

14AL0 MAGDALEBA " VIUDA

A la qual l'exemplar 21 l'h1 fe-
rem una entrevista on ella amb gran_
loià en conta la seva vida .

, *********************************4.

NOFES DE SOCIETAT

4**********************************

Dins aquest apartat ieren menclu
al concert que ens varen oferir el
dia 25 de Juny la Coral d'Esporles
que patrocinat pel Patronat Munici-
pal de Cultura ens oferiren un in-
teresant i agradable concert clàsic

& . Cristallerlí

1Aa11015111nai
Wirelle, tencament de gelentes i benymit,
Vidres en generel.,

• Encirregs a, Pep. des Forn.

Sautandvem,	 - •A• 44157 95 - 57005 PALMA D ISALLONO



Un Tuc és per jugar
per divertir-se bé,

pots ier renou i crldar
i 1er farols també.

I al rinal de la partida
tot l'equip guanyador
se'n /lura del contrari
dient-11 mal jugador.

Queda, per tant, ben entès
que es el nes important es
per danunt de guanyar el Truc,
foter-se"n del qui ha perdut.

laiatzr1

"T" R (,) c"j	 AR

EI fruc es, per damunt de tot, un ju; denit , que es Juga amb cartes de
la baralla espanyola. Com tots els 10 , - d'envits, put regir-se per un re-
glament, per o b0 per unes normes rig es, ja que la possibilitat de rer ±a-
rols no tè Ilmit i pels /arols, nomes es pot conta/ amb la polissoneria del
Jugador que els realitza, sabent escolli/ el moment proplci segons es vagl
desenvulupant el joc. Alxi que queda clar, que qui sapiga el reglament no
sap Jugar a Iruc. Aixo tan sols s'aconsegueix amb molta practica, ja que
cap reglament pot abastar la gran anplaria 1 ilexibilitat del seu desenvo-
lupament.

En quan a les cartes i el seu valor, es el segUent

El CAJALL DE BASIO que tanbe s'anomena l'Amo.
El DEU D'OROS coneguda con es Segon o també com es Boveret.
L'AS D'ESPASA anonenat Llengo d'Espasa o Espaseta.
L'AS DE BASIO o Llengo de Basto o tambe es Bastet.
EL SEI D'ESPASA anomenat Manilla d'Espasa.
EL SEI D'OROS anomenat Manilla d'Oros.
El IRES de cada coll indistintament.
L'AS D'OROS j L'AS DE COPES indistintament. 1 aixi sucesivament....

Amb aquesta introduccio tec-
nica, intentan ier apropar el
jou del 1/uc a n'els joves.
En un monent que s'estA dis-

putant un Campionat de Iruc, a
on podem veure i aprendre com
es lan els envits,les senyals,
el Truc i el Retruc....

En Ioni Arbos	 Guillet ) i
en Ioneu G.inard varen ser la
parella guanyadora del I Cam-
pionat de Isruc

Quina sera la parella guaayadora d'aquest 11 Campiopat de Iruc
Des d'aqui desitjam solt 3 totes les parelles.
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* A u'aquests
nins 1 nines
entle ti i 9
anys, que ve-
nen revistes,
pipes i al-
tres coses a
n'es	 Planet
per aixi po-
der	 guanyar
dobbers.

Ben barat al venen tot 1 sabeu
perque al tan f

Ido parqua quan en tenguin molts,
Les puguin donar a n'es pobros.
AiX1 que per una vegada, hauriem

de sor ols maJors els qui hagué-
ssin de seguir l'exemple dels nos -

tres rille,

4 A tots els joves que practiquen
lan possible que a n'el poble es
doni un esport com éor,l'Auto-Cross.
Una possibilitat de ter dobbers,
perque alxi poguessin fer un
circuit a Sa Vela, ha estat el de
vendre camlseteo.
Calculau:dI han venut mee de cent

camisetes a l.000 pessetes cada una,
a quan vos surt el compte

Des d'aqui, s'enorabona.

• A l'Associacio de la Tercera Edat,
per voler ler una nostra sobre'tre-
balle manuals, amb el clar obJectlu
de recuperar aquells oficis perduts
que AixL l quot1d1aus eren entle els
nostres padrins,

* A Estudl Zero, per la gran marave-
lla d'espectaole que ens varen ofe-
rir la 141t de Sant Joan, - amb uns
grans focs art111cials.

i<LIN	 Ezu

aquestes destacam, el Camplonat de
Sillar, el Concurs de Fotografla,
un Ginkame i quin Ginkana.
Quina animalada, hi ha una proba

que	 bé, millor la vos contarem
n'el proxim numero.

* A nel nalxement d'un nou grup de
featre, el seu nom ... Gall de Foc.

• A Na Margarida Horrach, col.labo-
radora d'aquesta Revista.Ja que en-
guany a aconseguit diplomar-se en
enfermeria. A tots els malalts mol-
ta sort.

Un abraç " Paqueta ".

• Pero molt,
és que	 el
dia que va
ballar Flors
d'es Salt a
la	 nostra
televisió
autonàmica,
tothom miras
ea segona...

Llavors, se
n'olviden d'ella i sa possan a mi-
rar el 3 x 4.	 Aixi, no anam.

• A l'escrit veinat, a on es fa re-
lereucia a la gent que visita de
nou el nostre poble. Uns de visita,

d'altres per quedar-s'h1 per
sempre a viure. Arribant un moment
en que ens arriben a desplaçar de
la nostra propia personalitat.
Un exemple: Els nostres dos can-

didats a batle NO són del poble.
Tots dos vingueren un dia de Ciu-

tat i s'instal.laren definitivament
a Pulgpunyent.

Aixt tampoc anam.
leb h4stes Patronals d'enguany

que estan plenes de novetats, entre	 SOCI
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Pere Bcurcg.i4o

La vall puigpúnyentina té oom vigilants mil.lonaris el gegant1 Puig da ,Galatzd, ele
Witals, Na Baugana i els puixetols de prop del poblat, que sembrate de pins, alzinars,

livrr,e, rouroa 1 arbres fruitale donen la sensaci6 d'un gran i •spallde jardl l aoolli-

,:4, verd 1 ple de vida 1 vegetació.
D'altre . banda, es pot oonsiderar quasi bé un euburb1 de Ciutat. 14 kildmetres d'una

erret•ra ea bon •etat, aub una infrwatructura urbanistioa bastant aoceptables algnes

042 1 brutes oanalitsades, telifon, servele médioa miaims, bon poliesportiu i un pla
'Ilztanitea016 que poreet odifloac16...tot ai7c6 el que ha fet és...que poo a poo, gota a
0a, vabin reealant al poble nous ve/ne que s'hi queden a viure sempre%

La »cblaoid no cripix per increment vogstat1u. Més bé el nonbre de defuncions 1 nai-
mente 'equilibra. El que pot augmentar la nostra poblac16 és l'inmigració de famIlies

14'

uePadr le la ciutat 1 oerquern la tranquil.litat d'un poble de muntanya no trastooat
i "boc " del turisme.

Ara bé, això suposa aoceptar que ens hon convertit an un poble-dormatori 1 que els
ousvelne tenen .unes oaraoteristiques de personalitat ben definides.

• s".

molt pobres els nostres
molt poos lloos de treball
per llogar ni per a oom-

-neixen el tipus de la majo-
-tre poble, s'ha de tenir
Ciutat è estar jubilats, i
-tats econdelques per a oomp-

.turs nous puigpunyentins.Su-
uma cultura tal vegada més
i ua oert reoel-per part del,
velns no nasouts al poble i
que ens apreciin tant oom

moves persones i uns ange

La realitat es va imposant. Hem de ser una sola comunitat aab ooncessions de les
wm parts.

No hem de perdre la nostra fisonomia tant de medi ambient com de la nostra forma
mmer i això oomporta una normativa olara del Pla d'ordinació del territori, com un
meportament civic que respeot1 ele bens dels altres i ele costums aliens.

Ningú en som eeolaue dele altres, ni senyora dominadore dele demés. Si ans respeo-
ia tal OOM BOM i aoceptam el poble com és, podemPor una proepeotiva de futur, agradable
fibus i tot digna d'enveja. 	 ta a£cià

Hem d'admetre que te •.__

 lolt importatet són
nnsports públice, hi ha
ino es troben viveendes ni
?rar.

Aquestere manques defi-
dadele habitats del nos-.1
mhiole propi, fer feina
tenir vivenda o pose1bi11-.,!
rerla 6 edifioarla.

11x6 selecoiona els fu.
m% un cert statuo sooial,
,iutadana j menye solidaria
lutèotons vers ale nous

ben orgullosos de
»ra voler dedioar tempe,
ela seva vida.

tn- 

f"

unes defioiènoies oom



Mado Caterina Mas Calafell
ç mado Caterina Maseta ),e1 pri-
mer lloc on va viure va ser a
n'es Serral; despres a S'Hort
des Bosc; llavors s'en va ana:-
a can Mas d'Abaix de Superna i
més tard a Esporles; després va
fer de criada a Sa Campaneta.

Se va enanorar de l'ano Mateu
es va casar amb ell.
Iingueren quatre fills; en

Miquel, en Joan, en Mateu 1 Na
Margarida que es se que hi ha-
retratada aqui adalt, devora sa
mare.

EL IRETIR 491
~ e_.9rje.LGI‘J

Una furgoneta s'atura . surt el
conductor de dintre , fa sonar el
corn 1 comença a cridar:

Peix iresc madones; sorell,serd1-
netes guapes, musclos, peix de sopa,
mussola, ratJada,gerret.

Surten totes les dones de ca-seva
1 una compra un poc dallo, una
altra carrega dallo altra i una
altra d'aixo mes aprop, pero no-
saltres conpram musclos.

-I com les Iarem
-Ara t'ho dire, tu apunta, apunta.

Priner, les farem nets i despres
els bollirem perque s'èbriguen.

-Una grapada se faran talnent,
aomes amb unes gotes de llimona.

-Tambe en pódem fer amb all i oli
per damunt un picat de Julivert.
-Uns altres tapats de pà rallat i

gratinats.
-I tambe un parell amb una salsa

de ceba 1 tomatiga.
-Uns quants per ter arros.
-Si encara en queden, se poden

bollir amb vi blanc 1 tronxos d'apit.
-En podem guardar un parell per

posar a s'ensalada.
-31 voleu, en podem menjar mes-

clats amb uns espinacs a la crena.
- tambe amb escabetxo.
-En ceba irita çcom en el conill)
un parell de gambes i cares de

cranc.

51 teniu mes idees per ter els
musclos apuntau-les, per tavor, per-
que a m1 se m'han anat, pero segur
que encara n'hi ha un caramull més.

Esper que no ens taci mal i• fins
a la pri,x1na.
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fe's	 d'aque4t	 poque.5 en aque,sLe's	 aque4t.e.s
Linclitem p/toximemen£ quan -eequ.ip comenci e£ p£a de	 pe/L £a p/tím-

yseLmana d'ago4t, ££avo4 iseitc2 quan cone.ixeizem e.ts nou's jugodon.4 o £e.s
e's que e..s pnodueixen, de momen£ hi ha dois nouis jugado4,s, que ,son: Pwbuo Tnrin -

17 any's	 Fnancidsco Non.ey - 19 any-4.

£2 pcLiz.LLzf. que e's ilea£iLza/u2 ame. moLiu de £e..s 44.t.e's pa£4onats e£ 15 d'agois.t. ise
nd contne	 de 2Q Regíono£ a	 18 hoiLe.3.

BAS/(E7 

Deisde e£ d.i.a 4 de juLio£ 4n,s e£ 12 d'ago4t. e4t.e2 4ncionan.t. "£'&co£a de Bc2
Icet", ongan.i.ízoda pe£ (2. B. PuigpunyenL malkida pe4 	 d'edats a paAL.i.4 de 6
anyis, en 2.L€a 4'han i.n.óctLJ.. un,s 25 caumne,s, e£ que a pen.salz que e£	 de£ Ba's

en £a no,s.f.na £ocaLi.taL	 exp£endiL.

A £sho/La de izedacia4 £e's noLici2A, no e..ó .3rieja enca4a	 equ.Lp's	 f_ofz.malzan
a £a pnóxima Lempowda, peit e££ h.L hauítd une.,3 fteunion.s de jugodo4.,s-e's enbtena-
doiLis de.ts que Lindileu in/bizmació en £a pndxima ed4:ció.

Pe4 £.e.3	 patnona£,s	 tenen p/Levi.f..6 do4	 e£ cLLa 13, encana que
pe4 £'anten.ionment	 no e's ,Jap cui.n.s equifm

•

Des d'aqui,un petit homenatge a n'els priners jugadors de futbol que tin-
guerem a n'el poble. Un HOMENATGE per la unio que hi va haver entre ells;
per la seva il.lusio; per l'esiorç que va suposar, dia a dia, despres d'a-
complir cada un d'ells en la seva tasca,de decantar pedres, terra 1 fer el
que fes falta per tenir un camp. El camp de Futbol " DES JONCÀ ".

famb& un homenatge a n'en Nofre des Ratxo, que fou l'entusiasta organit-
	zador de l'anomenat camp.  

Alguns d'ells, per
desgracia ja no estan
entre noltros, per
n'hi ha que, gracies
a Deu, encara hi

1 d'aquests que hi
Séql,	 n'h1	 ha	 que
guarden la seva 111-
cencia com, per exem-
ple, en Victoria
31.ntes Camps
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SERVEI A: CALVIA i STA. PONSA

PU1GPUNYENT j. TraPdía /1-‘» Tel. 61 4.2 05

1 1 casa d lana"

BAR RESTAURANT

PLA DE SA SINIA
Servek de:

NOCES. COMUNIONS
FESTES • CUINA TIPICA

CARRETERA DE PUIGPUNYENT - Km. 14 TELEFONO 614)

supgrmatat

EALKEÓ

NICERIA,CHARCUTARIA i MERCEW

Tel: 614315. Servici a domicfi

MERGERIA	 REGALS
CERMAIQUES BRODATS

JERSEIS FETS A IAA

C/. Major, 48

PUIGPUNYENT

Teléf. 6144 56




